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Bruĝo, La Louviere, Antverpeno.
La jubilea Kongreso estas for. En la sekvantaj 

paĝoj, vi Irovos raporlon pri ĝi. Tiuj, kiuj ĉeestis, 
— kaj ke ili estis multnombraj, vi ĉiuj scias — tre 
certe jam atestis en la diversaj urboj belgaj kaj en 
la ĉirkaiiaj landoj, pri la plena kontenliĝo de la 
kongresanaro, kiu, post tri tagoj da laboro, da 
festoj kaj da vizitoj, disiĝis, plikuraĝigita per tiu 
ĉi kune travivita kongreso, kiu ion plia.11 al])orlis 
al ni ol ĉiuj an taŭaj .

La Kongreso de La Louviĉre alporlis efektive al 
la ĉeestantoj, la plenan certecon pri la tuta re- 
vigliĝo de nia movado belga, post iom stagna 
penodo.

Mi ne scias, ĉu ĉiuj kongresanoj liavis liun 
saman agrablan senton kiel mi, kiam ili vidis, ĉe 
sama festentablo, la reprezentantojn de niaj tri 
kongresoj, la estinta, la estanta, ia estonta, kiuj 
ŝajnis kunlabori kune, kvazaŭ tiu triunuo nur 
fakte estus unuo nedividebla.

Ciuj scias, ke F-ino Thooris, al kiu la L. K. K. 
de La Louviere donis la titolon de «baptopatrino», 
ne kontentiĝis pri litolo, sed taktc faris gravegan 
laboron kaj helpis ne nur  per konsiloj, sed ankaŭ 
pcragoj.

Kaj ĉiuj ankaŭ rimarkis, ke, kiam venis la vico 
de la Prezidanto de la L. K. K. de Antverpeno, por 
fari alvokon por la Kongreso de 1937, la vortoj 
jam estis antaŭe forprenitaj de li, pro la fakto, 
ke la dankvorto de S-ro Tassin estis nur varma 
espcrkrio, ke Antverpeno povu sukcesi ankoraŭ 
pli belege ol La Louviere.

Ne plu ni estas personaj individuecoj, ne plu 
niaj grupoj estas lokaj privataj societoj.

Ciu konscias, ke nia movado nur povas antaŭ- 
eniri, se la individuoj torgesas en sia propagando 
sian propran personecon, se la grupoj forgesas 
siajn lokajn preferojn, por nur, en ĉio, havi antaŭ 
la okuloj la grandan celon, kiun ni volas kune 
efektivigi.

Kaj en tia spirito ne cstas eble, ke nia movado 
ne prospcru.

Post nia bela Kongreso de Hruĝo, jam ni sentis,

en diversaj lokoj, la emon restarigi aŭ ekslarigi 
grupetojn. En La Louviere ni havis la okazon 
sperti, ke le semoj disjetitaj per la Kongreso de 
Bruĝo jam eslis kreskiĝintaj.

Ni ne dubas, ke baldaŭ, speciale nun ankaŭ en 
la valona parto de la lando, ni sentos la sekvojn 
de la bonega sukceso de la Kongreso de La 
Louviere.

Estas tial, — kaj ne n u rĉa r  Kongreso alporlas al 
ni belajn tagojn de amikiĝo kaj de plezuro, — ke 
ni, ĉiujare, devas helpi al la sukcesigo de niaj 
naciaj kongresoj.

Eslas tial, ke post Bruĝo, post La Louviere, 
Antverpeno ankaŭ devas esti triumfo.

Triumfi, t. s. devigi ĉiujn, ne nur oticialulojn kaj 
jurnalojn sedankaŭ la popolamason, vidi nin kaj 
paroli pri ni. Tion oni en granda urbo nur povas, 
se oni estas mullnombraj, se vere la elekto de la 
salonoj, kie iookazas, montras, ke ni ne nur estas 
cble kvalitplenaj homoj, sed ankaŭ, ke ni estas 
multnombra legio.

Tial precipe, ĝojigas nin tiom, ke jam pli ol 
60 meinbroj aliĝis al nia Kongreso de 1937 kaj ke 
54jam ensendis sian kotizon.

Tio jam estas bela forirbazo por la L. K. K., kiu 
ĵus stariĝis. Sed eslas nun ĉies devo helpi, daŭre 
helpi, por ke tiu nomhro kresku.

La Kongreso okazos en urbo, kie oni ne devas 
timi pri la loĝado, pri la trovo de salonoj por 
okazigi festojn kaj festenojn.

Nur estas necese, ke la gvidanloj sciu sutiĉe frue, 
kiom da kongresanoj ili povas atendi.

Tial tiu ĉi ĉefartikolo kiu estas presata jus 
antaŭ la raporto de la Kongreso de La Louviere, 
— raporlo, kiu devas esti la glorkanto je rhonoro 
de S-ro Tassin kaj de liaj kunlaborintoj — finiĝas 
per alvoko al la daŭrigo de niaj klopodoj por 
sukcesigi niajn kongresojn, alvoko, kiun ni 
resumas p e r :

Vivu la tri fraturboj Bruĝo, La Louviere, Ant- 
verpeno ! Vivu la belga inovado !

Maur. JAUMOTTE.
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Ciuj al  L a  L o u v i e r e .
Malvarma, malbela, malseka velero estis subpreminta  nin 

dum  la tagoj.kiuj an taŭ i r is la  Kongreson kaj,kun mclankolio, 
ĉiumaiene en tiu lasta semajno antaŭ la ])or ni grava 
okazinlaĵo, ĉiuj eslis ckrigardintaj tra la feneslro...

Fine, la sabato alvenis. lom pli i)ona ŝajnis Ia vetero, sed 
tamen ncniu riskis foriri, ne kunprenante  sur lu ton  kaj pluv- 
ombrelon.

Kaj dum la vagonaroj el la diversaj direktoj alkuris  al La 
Louviere kaj alportis tien la unuan kontingenton de kon- 
gresanoj, en la aretoj de amikoj,  la temo «vetero»  estis la 
plej multe priparolata.

Kiam tamen okazis la alveno en La Louviere ni estis bon- 
venigitaj, ne nu r  per bela verda alloga banderolo, ne nur  de 
tute afablaj membroj kaj helpantoj de la L. K. K., sed ankaŭ 
per bclcta vetero, kiu permesis ĉiujn esperojn.

AI la  T u r i s m a  F e d e r a c i o .
Post disdono de la necesaj papcroj, ])ost ricevo de la 

bezonataj informoj, ĉiuj rapidis al sia botelo, por demeti la 
pakaĵojn kaj dum tiu, por la plimulto, verc ela promenado, 
ĉiuj havis la okazon vidi, ke I.a Louviere, pro la kongresa 
okazontaĵo, estis verc vcrdigita.

La Louviere posedas n u r d u  grandegajn stratojn plenvivajn, 
en kiuj estas la grandaj hoteloj, magazenoj, kafejoj, kaj al 
kiuj allluas ĉiuj la stratetoj de tiu cn nur  duonjarcento tiel 
rapide kreskiĝinta industr ia  urbo.

Sed ĉiu, kiu preterpasis t iujn du stratojn dum la Pente- 
kostaj tagoj, nc povis ignori nian Kongreson. ,Ie dck diversaj 
lokoj, ni vidis nian verdan ilagon en diversaj modeloj. Ciuj 
ejoj, kic io estis okazonta, estis montri ta j  pcr granda flago. 
Ankaŭ do la imponcga kastela domo de la Turisma Federacio, 
ankaŭ do la urbdomo, kie okazos oficiala akcepto.

Post kiam ĉiuj estis revenintaj al la akcep te jo ,— la ordinara 
kuuvenejo de la grupo —, oni de tie foriris al la « Closiere», 
kie ni estis akceptataj dc S-ro Parent,  kiu faris al ni bclan 
paroiadou en nia lingvo.

S-ro Parent senkulpigis sin, se li ne tute  korekte parolas 
nian lingvon, li diris sian simpation por ĝi, simpation, kiu 
ripozas sur  la s])erto, kiun li en internaciaj kongresoj havis 
pri la malfacilaĵoj, kiujn alportas la lingvodiverseco.

Li bonvenigis la kongresanojn en liu « nigra lando », kies 
naturbelaĵojn li tamcn volis prezenti.

Li memorigis pri la artaj kaj bistoriaj vidindajoj, kiujn oni 
aukaŭ povas admiri en tiu parto de Belgujo, kiun multaj 
belgoj bedaŭrinde nur  konas kiel industr ia  regiono.

S-ro Parent al kiu S-ro Tassin estis prezentinta la kon- 
gresanojn, estis varme aplaŭdata.

S-ro .laumotte, generala sckretario-kasisto, substrekis la 
grandan ĝojon, kiun ĉiuj liavis, kiam ili, kiel unua bonveniga 
vorto, estis aŭdintaj Esperanto-paroladon.

Li atentis pri la bona antaŭsigno, kiu kuŝas en tiu fakto, 
por la XXV-a Kongrcso.

La l a b o r k u n s i d o .
Kn nesolena, sed tanien kompakta sekvantaro, oni re ir isal  

la centro dc la urbo ĝis al la librejo Falise, kie ni povis 
admiri  ekspozicion de Espcrantaĵoj,  kiu ne nur  povis interesi 
eksterstnrantojn sed ankaŭ Esperantistojn. Dank’ al la afabla 
bel])o de ln Bruĝa grupo estis tie kelkaj maloftaj dokumentoj,  
inter- kiuj leteroj de D-ro Zamenhof, propramanc skribitaj.

Je la 8-n 1/2, S-ro P. Kempeneers, prezidanto, malfermis la 
kunsidon kaj, post bonvena vorto, faris diversajn komunik-
o jn .

Poste, li detale klarigis la demandon pri U. E. A. kaj petis

XXVI=a Belga Esperanto=Kongreso
A n tv e rp e n o ,  1 5 -1 6 -1 7  Majo 1937

I - a  I N F O R M M  L  T E K O .
Sen komcnlarioj, la L. K. K. prezentas sian 

unuan liston de Kongrcsanoj, kiuj jtagis. Ivrome 
9 samidcanoj jam enscndis aliĝilon, por kiu lamen
la mono ne jam atingis nin je la 15-a de Junio :
l. S-ro Andre Tassin La Louviere
2. S-ro Paul Kempcneers Bruselo
3. F-ino Vvonne Thooris BruĝO
4. S-ro Leon Cogen Ninovc
.). S-ro Maurice Jaum otte Antverpeno
(5. S-ro Hector Boffejon Antverpeno
7. S-ro Auguste Faes Antverperio
8. S-ro Jacques La Louviere
9. S-ro Swinne Bruselo

10. S-ino D. Kempencers Bruselo
11. S-ino L. Cogen Ninove
12. S-ino M. Jaum otte Antverpeno
13. S-ino M. Boffejon Antverpeno
14. S-ino Lucette Faes Antverpeno
15. S-ro Boger Jaumotte Antverpeno
16. S-ino H. Scboofs Antverpeno
17. S-ro Leon Sclmofs Antverpeno
18. S-ino Van Bockel Antverpeno
19. F-ino Maria Jacobs Antverpeno
20. F-ino Julia Dubois Antverpeno
21. F-ino Mathilde Hofkens Anlverpeno
22. F-ino Helene Hofkens Antverpeno
23. F-ino Jeanne Loquet Antverpcno
24. S-ro Jules Ginsburg Antverpeno
25. S-ro Paul Blaisc Londono
2(5. S-ro Mov Tbomas Londono
27. S-ro E. Pomerol Boulogne-Billancourt
28. S-roAlberic  Humcz Douai
29. S-ino Suzanne Humez Douai
30. S-ro Albcrt Thooris Bruĝo
31. S-ro Charles Poupeve Bruĝo
32. S-ino Gabriellc Poupeve Bruĝo
33. F-ino M. M. Vranden Berghe Bruĝo
34. S-ro F. De Bel Bruĝo
35. F-ino Ant. Jennen Bruselo
36. F-ino S. Obozinski Bruselo
37. S-ino Felicic Staes Bruselo
38. F-ino Mathildc Kestens Bruselo
39. S-ro Lode Bas Bruselo
40. S-ro Henri Castel Bruselo
41. S-ino L. Castel Bruselo
42. S-ro Julcs Alofs Bruselo
43. S-ro Petro Hart Brusclo
44. S-ino J. Hart Bruselo
45. F-ino Juliettc Nachtergaclc Gento
46. S-ro J. Vancoppenolle Bonse (Henaix)
47. S-ro Martens A. Antverpcno
48. S-ro Guillaumc Loquet Antverpeno
49. S-ro Hobe t Groverman Gentbrugge
50. S-ro Pierre Dc Vooght Bruĝo
51. S-ino De Vooght Bruĝo
52. F-ino Monique De Vooght Bruĝo
53. S-ino Angele Gruslet Gento
54. S-ro Oscar Van Dijck Antverpeno

la delegitojn, ke ili ĉiuj voĉdonu, por subteni la estraron, la 
translokigon al Londono.

A1 la diskuto,  kiu sekvis, partoprenis  S-roj Jaum otte ,



193(5 BELGA ESPERANTISTO

M m m

• ̂

XJ.*.v3

■ • ■■■■ . »

•:*al
.%v.%im

La K ongresano j  a n ta ŭ  la u rb d o m o .  — La u r b e s t r o  s id a s  meze  de Ia e s t r a ro .

Uoffejon, Bingham kaj kclkaj aliaj.
S-ro Jacobssohn parolis pri lia sjierlo en la Konferenco 

Intcrnacia por la Paco, kiu okazis, antaŭ kclka tempo, en 
Brusclo.

Post anoncado pri la Scherer-vojaĝo kaj pri invito, kiun 
faris Belga Litfo por ke nia s\ isa samideano vizitu ankaŭ la 
bclgajn grupojn, la sckretario enskribis diversajn membrojn 
laŭprofesie, po res t i  utilaj en cliversaj fakaj propagandatfadoj.

Post tiu ĉi oficiala laborparto,  oni aŭdis S-ron Van Coppe- 
nolle, ĉc la pianoforto, S-ron Masselier, kiu kantis kclkajn 
popularaju kantojn ,  kaj S-ron Mov Thomas en lia reper- 
tuaro.

lom post noktomezo, ĉiuj reiris hejmen, por enlitiĝi kaj 
sin, tiel, bone prepari por la sekvontaj tagoj.

P r e d i k o  e n  E s p e r a n t o .
Dimanĉc matcne okazis dum ordinara  meso en paroĥa 

preĝejo, la ku tima Esperanto-prediko de Pastro l)e Mever.
Antaŭ do miksita aŭdantaro,  inter  kiu komprencble multaj 

ne-Ksperantistoj, Pastro I)e Mever koncize, secl tute trafe, 
diris vortojn  de paco.

A1 la  u r b d o m o .
Pro la speciala lokiĝo de La Louviere, ne estas grandaj dis- 

tancoj por iri dc kiu ajn ejo al alia.
De la preĝejo al la urbdomo nur  kelkcent metroj estas 

irotaj.
En la urbodomo, la kongresanoj estis akceptataj en la urb- 

estra labor-ĉambro, kiu, post kelkaj sekundoj cstis plenplena.
S-ro Tassin, nomc de la L. K. K., prezentis la kongresan- 

aron al la unua magistrato de La Louviere.
S-ro Ghislain, franclingve, respondis kaj bonvenigis ĉiujn. 

Li d ir iss ian  ĝojon pro la fakto, ke la Esperantistoj elektis La 
Louviere por sia jubilea kongreso.

Li esprimis la deziron, ke iliaj laboroj povu esti frukte- 
donaj kaj senkulpigis sin, ĉar li ne rekte povis komprenigi 
sin deĉiuj kaj devis pcti la prezidanton esti lia in terpretanto  
por esprimi al ĉitij belgaj kaj eksterlandaj vizitantoj, la

korajn  sentojn de la enloĝantaro de La Louviere.
S-ro Kempeneers, kiel Prezidanto de la Beĝa Belga Ligo 

Esperantista ,  siavice dankis la u rbes tra ron ,  pro la afabla 
akcepto kaj la urbestron pro  la kuraĝigaj vortoj, kiuju li 
elparolis.

La ŝaŭmvino tiam aperis, kaj post kiam ĉiuj estis kune en 
Esperanto kaj S-ro Masselier aparte cn franca lingvo kantinta  
« La Espero », ĉiuj t r inkis  je la sano de la urbestro  kaj je  la 
bonfarto de La Louviere.

Sur la ŝtuparo de Ia urbdomo, okazis tiam la fotografado, 
kaj feliĉe la pluvo, kiu dum la nokto kaj ĝis matene estis 
falinta, bonvolis halti kaj ni povas diri, forlasis nin, ĉar 
efektive la tuta kongresaranĝo povis esti efektivigita, sen 
plia interveno de nia kvazaŭ nacia kaj speciale ĝojforiga 
pluvo.

Ke tiu fotografado same bone sukcesis, kiel ĉiuj aliaj 
punktoj de la programo, pruvas la apuda kliŝo.

L a  s o l e n a  k u n s i d o .
Sekvantare, oni tiain promenadis ĝis en la urba parko, kiu 

estas belega verda oazo cn la industr ia  La Louviere.
Tie, en unika kadro, montriĝas vere impona kaj interesa 

monumento : la memorŝtono al la mortintoj de la milito, 
soldatoj kaj civiluloj.

Akompanata de G-roj Tassin, S-ro Kempeneers demetis 
belan florgarbon nome de la kongreso, kaj S-ro Masselier, 
nome de la francaj partoprenantoj.

Post minuto da silento, promenade, oni iris al la kinemato- 
grafejo « Palace», kie estis okazonta la solena kunsido.

(ie la estrara tablo kunsidis S-ro Kempeneers, prezidanto ; 
F-ino Vvonne Thooris kaj S-ro Cogen, vicprezidantoj ; S-ro 
Jaumotte ,  ĝenerala sekretario-kasisto, S-ro Poupeve, sekret- 
ario ; S-ro Boffejon, anstataŭanto-ĉefdelegito.

S-ro Kempeneers faris la unuan jtaroladon en kiu li mal- 
longe skizis rerigardon al la pasinta jaro.

Li memorigis la mortin tojn  kaj havis specialan vorton por 
nia bedaŭrata ĝenerala sekretario S-ro Henri Petiau, kiu 
forlasis nin jus  kelkajn semajnojn antaŭ nia Kongreso.

S-ro Petiau, kiu naskiĝis en Grosage, apud Belceil en
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Hanagovio la 1-an de Jiinio 1877, do ne plene estis atinginta 
sian «Ĵt)-an ja ron ,  kiam krucla morto forrdbis lin, preskaŭ 
subite, el nia mczo.

Starante la kunvenan ta ro  p r ipeus isdum  minutd  da silento 
la karajn  mortintojn .

Poste ni aŭdis la raportojn  de la ĝenerala sekretario kaj de 
la kasisto, ambaŭ prezentitaj de S-ro Jaumotte ,  kasisto, kiun 
la estraro petis plenumi, almenaŭ ĝis reguligo dc la situacio, 
la gravan taslton de ĝenerala sekretario.

K1 ambaŭ raportoj,  evidcntiĝas, kc la situacio dc la lteĝa 
Belga Ligo Ksperantista estas vere favora, sc ni konsideras la 
mmaj n cirkonstancoj n.

Kicl kasisto S-ro Jaum otte  tamen faris alvokon al la 
monujoj kaj kolckto farita dc F-ino MM. Van den Berghe 
akiris  al la kaso, post daŭrigo dum la festeno, la bclan sumon 
de Fr. 1095, kiun estrarano tiam ĝisigis ĝis Fr.  1.100.—

S-ro Kcmpencers tiam proponis la lcĝigon, kiel « Socicto 
sen Protita celo », de nia nacia Ligo. Post Icgado de la 
artikoloj farita notari-manicre de S-ro Jaum ottc ,  la nova 
slatuto cstis aprobita.

S-ro H. BoiTejon, anstataŭanta  ĉefdelegito de U. E. A. 
raportis  mallonge en la nomo de S-ro l)e Kctelaerc.

Diversajn salutojn, a lport is ,  alilandaj kongresanoj.
Fine ankoraŭ okazis kelkaj priparoladoj al kiuj partoprenis 

divcrsaj mcmbroj kaj en la plej bona atmosfero la solena 
kunsido finiĝis.

S-ro Poupeve in tertempe oticiale protokolis pri tiu ci kun- 
vcno. Tiu raporto  apcros cn sekvanta nurnero.

%v

L a  F e s t e n o .

Kaj tuj, ciuj iris al la apuda Hotelo « Excelsior », kic atendis 
nin bele aranĝitaj tabloj,  ne en sufiĉa nombro tamen, ĉar, je  
la lasta momcnto, ankoraŭ enskribiĝis dekoj da parto- 
prenantoj kaj, en la salono mem, sin prezentis amikoj, kiuj 
tu te  n can taŭ e  cstis enskribitaj .

Oni do malsupre en la restoracio devis aranĝi pliajn tablojn 
kaj malfeliĉc necst is  la laste aliĝintoj, sed la laste cnvenintaj 
samideanoj, kiuj tie devissidi.

Malgraŭ tiu malagrablajo, la spirito restis bonega kaj ni 
tial speciale povas danki t iujn kiuj sin ofcris por ne mal- 
aranĝi t iun belan feston.

Jc la honortablo,prezidis S-ro Kempenecrs.kun dekstre de 
li la urbestro S-ro Ghislain, S-ino Tassin, S-ino Kempeueers, 
S-ro Cogcn, S-ino Coppee, Paslro de Mever, S-ino Cogcn 
kaj maldekstre F-ino Vvonne Thooris, S-ro Maur. Jaumotte,  
S-ino H. Schoofs, S-ro Jaccjues, S-ro Frere, jirefekto de Ja 
atenco, F-ino Jennen, S-ro Coppee direktoro dc la mezgrada 
lernejo kaj S-ro Parent.

Post kiam ĉiuj cstis, kun multe  da ĝuo, englutintnj 
ambasadoran supon, diversajn antaŭmanĝaĵojn,  marbordan 
salmaĵon kun venecia saŭco, rostitan kokidaĵon ka j laktukan 
salaton, kaj atendis la deserton, oni aŭdis diversajn parolad- 
etojn.

Je la komcnco de la festeno, S-ro Tassin cs t is jam  dankanta 
ĉiujn la kongresanojn kaj siajn kunlaborin to jn ,  sed poste 
sckvis la toasto al la Reĝo al kiu estis sendita telegramo 
(S-ro Kempcncers), la toasto al la Sinjorinoj (S-ro Vermuvten, 
sjirita jioezio); danka respondo al la Sinjoroj (F-ino Jennen, 
delikata komplim cnto  kaj propono pri harmonia kunlaboro); 
toasto al la fremduloj (S-ro Boffcjon, kiu konsideras, ke 
neniu tie ĉi en Esperanta rondo estas fremdlandano) kun 
kora danko (S-ino Bramkamp, kiu jirikantas la kunlaboron 
de la estraro kun la membraro),  toasto al la ĵurnalis toj de 
S-ro Jaccjucs, kun esperantarcspondo deS-ro  Dauchot, dank- 
vorto de la baptopatrino de la Kongreso al la L. K. K. (F-ino 
Thooris,  kiu samleinjie donacas du arĝentajn florgarbetojn al 
S-inoj Kempencers kaj Tassin) kaj kortuŝita respondo de 
S-ro Tassin (kiu jam  alvokas p©r Anlverpcno) kaj realvoko 
por la 2G-a Kongreso (S-ro Jaumotte ,  kiu laŭte aplaŭdigas ln

fakton, ke jam  50 sin enskribigis por tiu granda festo dc la 
proksima jaro).

Kvankam ne oliciale antaŭvidita,  S-ro Jaccjues vic- 
jjrczidanto de la L. K. K. nepre, — kaj kiom kompreneble , 
deziris festi speciale la Prezidanton S-ron Tassin, al kiu 
tloroj kaj donacoj estis antaŭmctataj .

Restis la descrto...  secl jam ki Prczidanto estis forjireninta 
de la tablo la horloĝon, kiu dum la tuta manĝo kuŝis antaŭ li 
kaj estis ekstar in ta .  La tramoj atcndis.

La oliciala laŭtparolilo dc la kongrcso, — ni citu unufoje. 
po rĉ iam  nian bonan amikon Jaum otte  —, incitis ĉiujn leviĝi 
kaj rapidi p o r l a  vojaĝo al Binclie.

En l a  U r b o  d e  la  « Gil les  >».
A

Ce la l im ode  la urbo ĉiuj estis akceptataj de la delegitoj de 
1’ « Malnova Binchc ». sub la gvidado de S-ro Mcurisse kaj 
diversaj el liaj amikoj,  oni, en du grujioj, faris interesan 
jiromenadon cn la inalnova kvartalo de la urbo, kun ĝiaj 
malnovaj remparoj parte ankoraŭ bone konservitaj.

Post tiu proinenado, sekvis neantaŭvidita  akccpto en la 
urbdomo, kie atendis la Esperantistojn S-ro Derbai.\, urbcstro 
kaj diversaj skabenoj kaj urbaj konsilantoj.

Post la jmezcntadoj, kiujn faris S-roj Kempeneers kaj 
Tassin, la urbestro  diris sian ĝojon bonvenigi cn Binchc ticl 
m ul tnom bran  aron da Esperantisto) kaj csprimis la be- 
daŭron, ke li ne jiovis nin akcepti en Esjieranto. Tion li 
tamen faros... ĉe m a proksima vizito al la urbo.

__Nur depcndas do de ni, kc tio okazu baldaŭ.
S-roCogen esprimis sian kontentecon pro tiu akcepto.
Kaj ree la t ramveturi lo j  atendis kaj je la scpa oni rec estis 

en La Louviere.

L a  v e s p e r f e s t o .
Ivaj kiel la leganto do povas r imarki ,  ne rcstis al la kon- 

gresanoj multan temjion jior iri al la hotclo, alivcstiĝi kaj 
esti akurate  en « Palace» por la vesperfesto.

Tial oni tie pardonis  ioman prokraston.
Post « La Esjiero » ĥore kanti ta  de la Bruĝa grupo, ni aŭriis 

belegan in terprctadon dc Cavatine, prezenti tan de S-ino 
Ch. Poupeve ĉe l’j>ianforto kaj S-ro Alb. Hasenbrocckx, 
violonisto.

Tiam S-ro Masselier, ĝencrala sckretario de franca Asocio 
dc Bliiululoj csperantistaj ,  jiarolis pri la helpo de Espcranto 
jior la blinduloj kaj kantis ,  kortuŝe.

S-ro Heetor Vermuvten, kun emocio, deklamis « Pala 
Proccsio » dc Kalocsav, kaj tiu parto dc la programo finiĝis 
per kantoj de la Reĝa Bruĝa (irupo, kun la akompanado de 
S-roj Mov Tliomas, kaj Hasenbroeckx kaj S-ino Poupeve, kaj 
sub la gvidado de F-ino Alice Boereboom.

Fine sckvis bruplcna kaj vigla dancparto, kiun, jc la trafaj 
momentoj,  haltigis F-ino Marcclle Bonge, lerta dancistino cl 
La Louviere, kiu prezcntis i. a. « La Morto de 1’Cigno», kaj 
viglan rusan dancon, nia konata amikincto Monicjue De 
Vooglit, el Bruĝo kiu plej gracic evoluis, kaj la bruĝaj 
grupaninoj,  kiuj prczentis, en belaj kostumoj,  la dancon dc 
l’Esj>ero, kiu estis rca jiruvo dc la sindonemo de ĉiuj.

En ambaŭ partoj,  ĉiuj interjiretanloj de la programo cstis 
varme aplaŭdataj.

Malgraŭ la fakto ke teatraĵo ne jiovis csti ludata, pro 
manko de konvcna scencjo, kaj ke la anoncita parolata filmo 
ne povis esti montrata ,  ĉiuj jier siaj ajdaŭdoj montris  sian 
plenan kontentecon.

La dua horo matene vidis la rehcjmiĝon de la helga 
samidcanaro.

Viz i to j .
La oka lioro kaj duono tamen jam  vidis la hejmforlason dc 

la belga samideanaro, kiu montr is ,  dum la tuta kongreso, 
veran scnlaciĝon, ĉar ĉie kaj ĉiam, la kontingento estis kicl
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XXVIII=a Universala Kongreso
de Vieno.

Jen la eeiaj informoj ri late al la Universala Kongrcso, kiu 
okazos en \ ' ieuo de la 8-a la la-a de Aiigusto ])roksima :

Kotizo : ĝis la 15-a de Julio Sv. Fr. 25,50; por familianoj, 
Sv. Fr.  10; po r iunu lo j  ĝis 18-jaraj, Sv. Fr. 10,80.

Programo :
Sabaton, la 8-an : Inaiiguro dc la Kongreso ; interkonatiĝa 

vespero.
Dimanĉon, la 9-an : Diservoj. Kkskursoj. Prezentado dc la 

opereto : « La Blanka Cevalcto », muziko de Ilalf Benatzkv ; 
teksto de Hans Mŭller, kantoj de Bob. T i l len b u rg ; Ksper- 
anta traduko dc Nikolao Hovorka.

Lundon, la 10-an : Inaŭguro de la Somera Universitato. 
Eksku rsoj.

Mardon, la 11-an : Laborkunsido ; fakkunsidoj ; akcepto en 
U rbdom o; fotografado ; vizito de Ilofburg; ekskursoj.

M erkredo : 12-an, Somera Universitato ; fakkunsidoj ; kon- 
ferenco de la virinoj ; ekskurso.

Jaŭde, la 13-an : Tuttagaj ekskursoj (aparte pagotaj).
VTendrede, la 14-an : L aborkunsido j ; ekskurso ; kostumbalo 

suli la devizo « La Ivongreso dancas », en la festsalonegoj de la 
Impericstra  Kastclo.

Sabate, la 15-an : Solenafermo de la Kongreso.
Poste oni povas partopreni al ekskurso « Tra Aŭstrio », de 

la 15-a ĝis la 21-a, laŭ jena  programo : Vieno ; Graz; Klagen- 
f u r t ; Salskammergut,  Gmunden, Linz, Melk, St. Polten kaj 
Vieno.

Inter la karavanoj, kiuj kondukos la kongresanojn kaj kiuj 
povus interesi la belgojn, estas : Brita Esperanto-Asocio 
(S-ro Goldsmith, L o n d o n o ) ; « La Estonto estas nia » (Reis- 
burcau L. K. E. N., A m ste rd am ) ; Societo por Propagando de 
Ksperanto (S-ro Petit, Rosnv s. Bois).

unue ee 1’eniro de la parko, S-ro Albert Thooris,  la amata 
patro de nia vicprezidantino, kaj, en la muzeo mem, ties 
araiko S-ro Faider, la konservisto dc la kolektoj riĉegaj de 
tiu escepta muzeo.

Klarigi t iun viziton nian nc estas eble.
Ni diru ,  ke se la riĉeco estas granda, la vizito tamcn suiiee 

rapide povas esti farata kaj tiel okazis, — io mirinda, ĝis nun 
nevidita en tiu ĉi Kongreso... — post detala vizito de la parko, 
la kongresanoj ĝuis ankoraŭ libertempon de unu plena horo, 
antaŭ ol denove envagoniĝi !

1 Unu horo, dum kiu ĉiuj, en la ombro de grandaj arboj 
povis, antaŭ beleta kafcjo, sidi, t r inkante  freŝan glason da 

biero knj babilante pri la belaj festoj, kiuj ju s  forpasis... 
kaj pri la belaj festoj, k iujn la Antverpeuaj amikoj jam  intcr 
si, sed tamen suiice laŭte por ke eiuj povu aŭdi, ekpreparis.

Rehejmiĝo.
La Louviere : disiĝo... En tiu elsalto de kvarcent kruroj el 

kvar tramvagonoj, ducent inanoj in terpremas unu la alian en 
5 adiaŭa signo, sed iine nenin ekzakte scias, kiun li jam  adiaŭis 

kaj kiun ne... Scd nc gravas, nc temas pri adiaŭo, sed ĝis 
baldaŭa revido.

Iviam unu horon postc, multaj denove, hazarde,kun pakaĵoj 
renkontiĝis antaŭ la akceptejo kaj kriis lastan dankvorton al 
S-ro Tassin, brua muzikis taro preterpasis.. .  Kaj vidu, mal- 
graŭ la laceco, malgraŭ la pakaĵoj, sekvantaro lormiĝis.

! Knj anstataŭ per tramo iri al Bouvv, tuta grupego da 
kongresanoj marŝadis kaj dancadisĝis  al la vagonaro.

Plej bona signo pri eics kontenteco ! H.

!xisla lis(o de Kongresanoj.

eble plej kompleta.
La vetcro, kiu favoris nin dimanĉe, ĉar ĝi nesubakvigis  nin, 

kiel tio sammomente okazis en aliaj partoj de Belgujo, estis 
ankoraŭ pli afabla la lundon.

Tiam vere estis varme, kaj eiuj nun lasis en la hotclo sur-  
tuton kaj pluvombrclon.

Laŭ suliee longa vojo, ni atingis la ŝiplevigilon de Houdeng- 
Goegnies kaj la tu tapudan vitrofabrikejon « Glaver ».

La kongresanoj dividiĝis cn du grupoj, por fari sinsekve la 
vizitojn.

La levigilo speciale funkciis por la Esperantistoj,  kiuj 
povis, per ĝi, supreniri ,  kaj en la vitrofabrikejo S-ro Van 
Henterghem, direktoro,  donis intcresajn klarigojn, kiujn 
lerte tradukis  S-ro Jaumottc.

Por multaj,  kiuj neniam vidis t iu jn  du tre interesajn aferojn, 
tiuj vizitoj estis vere unu el la plej grandaj allogajoj de la 
kongreso.

Bela promenado kondukis  ĉiujn, akurale  je  tagmezo, cn 
« Hotelo Mille Colonnes », kie atendis nin pli intima festeneto, 
sed tute bone organizita.

Tie ei la toasta serio eslis ankaŭ pli intima, do pii mal- 
longa.

S-ro Kempcneers relbje dankis la L. K. K.-anojn en la 
persono de S-ro Tassin ; S-ro Jaumotte  aplaŭdigis la nomon 
de S-ro Kempeneers, kiu vigle kaj lertegvidis la debatojn kaj 
zorgis por ke ĉio akurate  okazu, dum li duin la tuta ja ro  sin 
dedieis al la plivigligo de la grupa kaj liga vivo.

S-ro BouUvood kaj S-ro Moy Thomas ankoraŭ aldonis 
anekdotojn,  post kio S-ro Tassin konkludis per lasta dank-
vorto.

AI M a r i e m o n t .
Kaj ree tute kontraŭ la hotelo atcndis speciala trani-

vagonaro.

224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.

F-
F-
F-
S-
S-
F-
S-
s-
s-
s -
s-
s -
F-
F-
S-
s-
F-
s-s-
s-
s-
F-
s-
F-

ino Liliana Flarin 
ino Vvonne Florin 
ino Maria Jacobs 
ro Levcugie 
ino Levcugle 
ino Leveugle 
ro Mareel Braet 
ro Henri Baton 
ro Jaecjues T immerman 
ro Alphonse Parent 
ro Hubert Rancher 
ro Paul Haucjuet 
ino Marie Hancjuet 
ino Stephanic Loozen 
ro Demoulins 
ro Hankotte 
ino Hankotte 
ro Giot 
ro Dumoulin 
ro S. Mommaerts 
ino S. Mommaerts 
ino Andre Mever 
ro Gauvin
dno Kliza Rommens

Lille
Lille
Antverjicno
Douai
Douai
Douai
Nieuwpooj:t
Quievrain
Gento
Haine St. Pierre
Douai
Jodoigne
Jocloigne
Jodoigne
Douai
Charleroi
Cbarleroi
Douai
Douai
Anzin
Anzin
Denain
Denain
Douai

*  ■*

Senhalte, oni kondukis  nin al Mariemont, kie atendis nin.

Posl liu ĉi raporto, ni volonte enŝovas kelkajn 
liniojn de S-ro Tassin, kiu meritas ripozon, sed 
tamen ne volas ĝin preni, antaii o! li, refoje, eslas 
dirinta sian grandan ĝojon, vidinte la konlenlecon 
de ĉiuj, kiuj parloprenis nian jLibilean kongreson 
kaj sukcesigis lin ;

ne dirinte ankaŭ koran dankon al la ainikoj de 
la L. K. K., kiuj lieljiis lin dum la prilahorado kaj 
precipeS-roj Cltarles Eaure, Emilc Jaccjues, Jŭles 
Bonge, Marcel Parfondrv, Victor Dauchot, Maurice 
Daeins, kiuj fervore Iahoris kun li, por fari tion, 
kio estis necesa, por kontentigi ĉiujn kongresanoj;

ne memorigintela kongresanojn jui la fakto, ke 
la fotografaĵo ankoraŭ ĉiam estas havebla ĉe S-ro 
Baugnet, Hue Joseph Wauters, La Louviĉre, 
sendante Fr. 10.
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BELGA KBONIKO
Komitata Kunsido de la 26=a de Aprilo

(Raporto prokrastita pro lokmanko)
%

Ceeslis : el Antverpeno: S-roj Jnumotte, kon- 
stanta komilatano kaj BolTejon kaj Facs, delegitoj; 
el Bruĝo : F-ino Thooris kaj S-ro Poupeve ; el 
Bruselo : F-ino Obozinski kaj S-ro Keinpeneers; 
el Gento : S-ro Van de Velde ; cl La Louvierc : 
S-roj Tassin kaj Jacques ; el Lieĝo : S-ro Bissot 
kaj el S-la M ariaburg: S-ino El\vorlhy-Posenaer, 
konstanta komilatanino.

Senkulpigitaj estis S-rol)e Ketelaere,ĉetdelegilo 
de U. E. A. kaj S-roj Petiau, malhelpata ])ro mal- 
sano ; Babilon, konstanta komilatano, kiu petas 
eksiĝon el tiu 1‘unkcio ĉarli ,  j)ost kvaronjarcento, 
ne plu kapablasĝin plenumi kun la dezirita /orgo; 
S-ro Van Genechlen (Hasselt)kaj S-ro Cafonnelte, 
delegito de la nova grupo, en Charleroi.

Je 1’ dcmando de la prezidanlo, la kunveno 
akceptas ankaŭ la ĉeeston dc S-ro Swinne, liclp- 
anto de la Prezidanto.

Posl legado de la lctero de senkulpigo de S-ro 
Babilon estas decidile, scndi al li leteron de kora, 
varma danko pro Ia de li plenurnita lasko.

Sanĝante iomete la ordon de la punktoj pri- 
traktotaj, laPrezidanto firoponas la tujan akcejiton 
de la nova grupo de Charleroi, slarigila post pro- 
pagando de la Ligo en la mezo de la « Cercle 
Polvglottc ». Jam vigla grupo, kiu aligis dekon da 
membroj, lie funkcias. La akcepto estas unanime 
dccidita.

Post lio, la Prezidanto antaŭ la staranta kun- 
veno, diras nekrologajn vortojn, honore de S-roj 
Merchant, Kreuz kaj D-ro Van der Biest.

S-ro Jaumolte klarigas tiain la moralan kaj 
tinancan situacion de la Ligo. Gi estas tia, ke, kun 
la ankoraŭ normale espereblaj enspezoj por la 
nuna jaro, oni povas antaŭvidi la daŭrigon de la 
regula monata aperigo de B. E., sen granda 
deficito.

Poste, estas priparolata la estonta agado : S-ro 
Kempeneers klarigas la organizon de la du pa- 
rolado-serioj, kiuj okazis en kvar belgaj grupoj je 
iniciato de Belga Ligo. E1 la priparolado, klare 
vidiĝas,ke tiuj vizitoj estis tresatalaj. La Ligestraro 
jam antaŭvidas la venigon de aliaj paroladistoj 
por la proksima vintro.

S-ro Jaumotte klarigas la propagandon, kiun la 
Ligo laris apud la senatanoj kaj dejmtitoj, kaj kies 
rezultaton ĉiuj jam konas intertempe pcre de B.E. 
kaj de la ĉiutagaj gazetoj.

S-ro Tassin tiam, nome de la L. K. K., klarigas 
la tutan programon de la kongreso de La Louviere, 
kiu certe bone sukcesos ĉar jain j)li ol 150 membroj 
aliĝis, j)li ol unu monaton antaŭ la Kongreso.

La Prezidanto insistas liam, por kc, jam de

nun, oni liksu la lokon de la Kongreso 1937. Pro 
kialoj diversaj, la gruj)o de Antverjieno « La Vcrda 
Stclo » cslas insisle petatn, ĝin organizi.

Tuj S-ro Jaumotte akcej)tas la aliĝjiagon kaj 
jam 14 membroj enskribiĝis. Jen nova rekordo !

La Prezidanto line prij^arolas la inlernacian 
organizon kaj la novan situacion de l  .E.A. Letero 
estos sendata al la cstraro j>or ke ĝi profitu tiun 
sanĝon por malpliigi la elsj)ezojn, farante tiujn ĉi, 
kiel eble j)lcj multe, en landoj kun malalla valulo

Fine estaslegalaj la statutoj j)er kiuj Belga Ligo 
iĝos « Societo sen Prolita Cclo ». Diversaj membroj 
ensendos, dum la dek sckvantaj tagoj, la kelkajn 
ŝanĝojn, kiuj estis pridiskutitaj kaj j)ostc la estraro 
kunmclos la dctinitivan lekston, kiu estos antaŭ- 
inetata, al la ĝenerala kunveno en La Louviere.

G rupa  K alendaro .

ANTVERPENO. — Reĝa E sp e ra n to -G ru p o  
« La Verda  Stelo ». — Kunvenejo « De \Vilte 
Leemv », Frankrijklei, 4, Avenue de France : ĉiu- 
sabale je 21 h. : kunsido laŭ indikita programo.

Sabaton, la 4-an de Julio : Parolata revuo.
Dimanĉon, la 5-an : KUskurso per aŭtomobilego al Rotter- 

dam, Seheveningen kaj Hai»o. Forirhoro 7-a matenc, reveno 
eirkaii la 11-a. 23 membroj povas partopreni.  Kosto: Fr.  (>(),—.

Sabaton, la 11-an : Parolado de F-ino Hĉlene Hofkens : 
Felix Timmermans.

Sabaton, la 18-an : Vizito al la « Nachtegalenhof» (Kunveno, 
je la 8 1/2 je Kafejo « Dikke Mee » ( tramveturiloj 5 kaj 17). Se 
pluvas, paroladeto de S-ro Faes, en la kunvenejo.

Sabaton, la 25-an : Intima kunsido.

>/ BRUGO. — B ru ĝ a  G rupo  E sp e ra n t i s ta .  Reĝa  
Soeieto. — Ĉiumarde, je la 20-a. — SIDEJO : 
« Gouden Hoorn-Cornet d’()r », placo Simon 
Stevin, tel. 314.59; KUNVENEJO: Katejo «Vlissin- 
ghe » Bleekersslraat, 2, rue des Blanchisseurs.

La 5-an de Julio (Diinaneon) je  la 10 1/2-a, sur  la Granda 
Plaeo. Partopreno en la oficiala sekvantaro okaze de la 
Kolonia Tago.

Kunvenoj, eiuj en la kunvenejo :
La 7-an : Legado kaj klarigado de « Belga Esperantisto 

Prez. S-ro Ch. Poupeye.
La 14-an : Kanlvespero, gvidado : F-ino A. Boereboom — 

Fortepiano : S-ino Ch. Poupeve, Violono: S-ro Albert Hasen- 
broeckx.

Dum la ripozoj « Poŝtmarka Borso ».
La 21-an : Esperantaj Kartludoj, kun premioj. Prez. S-ro 

G. Groothaert.
La 28-an : a. Priparolado de S-ro G. Groothaerl,  pri « Pro- 

tektado kontraŭ batalgasoj ». b. Debato pri l ibertempoj. 
Prez. F-ino Y. Thooris.

A

Ce bela vetero, iu el tiuj kunvenoj ])ovos esti anstaŭata per 
vespera promenado.

V BRUSELO. — « E sp e ra n t i s ta  B ruse la  Grupo».
— Kunvenejo: «Brasserie du Sac», Granda Placo.4, 
ĉiulundc je la 20.30-a h.

Lundon, la 6-an : BAS ? ? ?
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Dimanĉon, la 12-an : Hendevuo je la 16-a h. en la lernejo de 
la Hue de Ia Herche — Wipstraat,  vizito de la lerneja eks- 
pozicio. Posle, proinenado en la parko Duden.

Lundon, la 17-an : S-ro Jacobsohn prclegos.
Lundou, 20-an : Vespermanĝo ĉe la Hrusela Foiro. Foriro 

de (( La Sako », je  la 20 h. 15.
Lundon, 27-an : Doktoro Maes prclegos pri Militgasoj. 

Poste, loterio. Ciu ano alportu siajn tombolhiletojn, kiujn li 
ricevis kiel eeesta testiion.

t LIE( i(). — Soeieto Lieĝa p o r  la P r o p a g a n d o  
de E sp e ra n to .

Perfektigaj kunvenoj :
en Lieĝo (Hotel du P h a re ) : Ĵaŭdon 9-an de Julio,  je  20-a 

lioro.
A

en Sclessin (Kafejo Dcchesne): Jaŭdon 2-an kaj lfi-an de 
jul io ,  je  19 h. 110.

Kkskurso al Fonds dcs Cris, Heaufavs (eventuale '1'iIfF 
okazos Dimaneon 19-an de Julio. Rcndevuo : Tramhaltejo 
Fonds des Cris (tramoj 14-a aŭ 15-a)je Ia 15-a horo.

G ru p a j  r a p o r to j  :
(E/t tiu ei mimcro , ni enpresas liun parton de. la raportoj 

kiun niprokraslis pasintan monalon ; nova pavlo estas dcnovc 
prokraslata pro lokmanko).

.An TVEHPENO. — Reĝa E sp e ra n to -G ru p o  « La Verda 
Stelo ». — Sabaton, la 18-an, okazis honsukcesinta li tcratura 
vespero, kun la kunlaboro de S-roj De Ketelaere kaj Ver- 
muvten. La unua klarigis la libron de Upton Sinclair « Pc- 
trolo », kaj anlaŭlegis interesajn partojn ; la dua deklamis 
diversajn pocziojn, kaj ambaŭ estis rekoinpencitaj per varma 
aplaŭdo kaj laŭdvortoj de S-ro HofTejon, vicprezidanto.

La 26-an, la Printempa Kabaredvespero allogis multajn 
gememhrojn.  Kunlaboris en ĝ i : S-ino Vander Veken-Van 
llockel, kiu denove tradukis  novajn kantojn ,  kiujn ŝi ĉe la 
pianoforto a k o m p a n is ; S-ino Lucette Faes-Janssens, kiu, 
unufoje pli, montris  sian pianist inan talenton : S-ro Ver- 
muvten, deklamisto ; S-ro Ameryckx, S-ro \Vouters, humor-  
isto kaj S-ro Vander Veken, kiu prezentis tre bonc tipitan 
« skeĉon ».

La 2-an de Majo, la unua provo per « Parolata Revuo» 
bonege sukcesis. Krom la estraranoj S-ro Jaumotte ,  Hoffejon 
kaj Faes, ankaŭ partoprenis en ĝi : S-inoj Schoofs kaj Faes, 
F-inoj M. kaj H. Hofkens, S-roj Van Dijck kaj Lodema. Trc 
certe, la dua numero de In revuo ankoraŭ  pli bone aspektos !

La 9-an, S-ro Van Dijck laris tre lertan kaj intercsan 
paroladon pri Gliccl kaj, post ĝencrala aplaŭdo, S-ro Hoffejon 
dankis lin kore.

^HHUSELO. — « E s p e ra n t i s t a  B ruse la  Grupo •>. — Lun- 
tlon, la 27-an dc Aprilo okazis komitatkunveno, kie S-ro 
Jacobsohn parolis pri sia agado en la junularmedioj ,  kaj 
spcciale en la Konferenco de la Junularo  por la Paco.

Lundon, la 4-an de Majo, Sinjorino Staes faris interesan 
p/elegon pri .lulio Haghv, kaj aŭdigis kelkajn kantojn de li.
7 GENTO. — « Genta Grupo  E s p e ra n t i s t a  ». — Generala 
kunveno de la grupanoj okazis la 8-an de Majo en la hejmo de 
S-ino De Hijcke.

Por kompensi iom en la grupaj aferoj la malaperon de nia 
agema amiko Petiau, oni decidis kompletigi la komitaton 
per tri personoj : S-ino De Rijcke, S-ino Crislet, S-ro De 
Rese.

La taskoj estos la jenaj : Prezidanto : S-ro Vandevclde ; 
Vic-prezidanto kaj Sekretario ; S-ro Edm. Lodor ; Vic-prezi- 
dantino kaj festestrino S-ino De Hijcke ; Kasisto S-ro De 
Man ; Bibliotckisto S-ro Arpad L o d o r ; Help-kasistino; S-ino 
G ru s le t ; Help-sekretario S-ro De Hese; Help-bibliotekisto 
S-ro Papp. La unuagradan kurson gvidas S-ro De Man, la 
duagradan, S-ro Edm. Lodor, la perfektigan, S-ino De Rijcke.

Oni intencas fari dum la Somero, samideanajn kamparajn 
promenadojn ludi teatraĵetojn,  kaj fari amuzajn lingvajn 
ekzercadoj n.

\AIRUGO. — « B ru ĝ a  Grupo E s p e ra n t i s t a  », Reĝa Soeieto,
— La 14-an de Aprilo, 36 grupanoj ĉeestis kantvesperon, 
gvidatan de S-ino Poupcve kaj F-ino Boercboom. Du novaj 
kantoj de S-ro Mov Thomas estis lernataj,  jiost tekstklarigado 
de S-ro Ch. Poupeve.

La 21-an, okazis koresponda vcspero. Sekveal anoncoen  la 
« Praktiko » alvenis 27 kartoj kaj leteroj el 9 diversaj landoj ; 
ili estis legalaj kaj disdonataj por respondo in ter  la 38 ĉees- 
tan to j .

La 28-an, S-ro H. Groverman, advokato, faris paroladon 
pri « Mortpuno », kaj per belaj anckdotoj kaj trafaj kon- 
sidcroj tute kaptis  la intereson de la 40 ĉeestantoj, kiuj 
varme aplaŭdis la simpatian parolinton.

La fi-an de Majo, en « Cafe Helge », ĉe samidcano Hacsen- 
broekx, antaŭ staranta ĉeestanlaro, F-ino Thooris, Prezidant- 
ino, anoncis lagrandan  funebron, kiu nin trafas per la morto
• A A

deS  ro Henri Petiau, Gen. Sckr. de la Hclga Ligo. Si raport is  
pri la enterigo kaj klarigis ke malgraŭ la doloro, oni devas 
kuraĝe daŭrigi la lahoron por Ia kongreso. Tiel ankaŭ tiam 
okazis la ripetadoj de la kantoj kaj de la dancoj por la 
kongresa festo.

AI la  U. E. A. D e leg i to j .

Diversaj  delegitoj sin t u r n i s  al Belga Ligo po r  seii, 
k ia m a n ie re  ili voedonu. p r i  la ŝ an ĝ o  de Ia sidejo.

Ciu voedonu laŭ s ia  konse ienco ,  sed  NEPRE voĉdonu 
TUJ.

Ni t a m e n  a te n t ig a s  p r i  la fak to ,  ke  la P re z id a n to ,  en 
La Louviere,  ins is t is  po r  ke  oni s u b te n u  Ia e s t r a r o n  de 
U. E. A. p e r  JESA resp o n d o ,  po r  eviti la plej m a lb o n an  
solvon, la r e s ta d o n  en Geneve.

FRANCHOMME kaj Iv
R u e  cles P i e r r e s ,  8 0 .  S t e e n s t r a a t

— BRUĜO —

Ĉiuspecaj Stoioj kaj silknjoj 
Blanka tolaĵo — Trikotajoj 

— — — Meblaro — — —

Firmo « N0VELTY »
S-ino L. VAN VVASSENHOVE-BOCKHOLTS

2, P h i l ip s to e k s t r a to  — BRUGO

KORSA.lOJ — TOLAĴOJ
Liveras en tuta Relgujo kaj Iaŭ korespondaj mcndoj

BELC zA  M A R B O R D O
Grand Hotel dOostduinkerke

15one konata de multaj Esperantistoj
P. BENOIT, Delegito de U.E.A. Posedanto

In te rn a t io n a l  F r ien d sh ip  League (Internacia Ligo de 
Amikeco) kiu fondis E-sekcion, invitas ĉiujn E-istojn al la 
Libertempa Centro organizata en Cite Universitaire de 
Rruselo, de la 1-a ĝis 31-a de Aŭgusto kaj al 4 vojaĝoj per 
aŭtoĉaroj al Han, al Antverpeno-Mechleno, al Bruĝo-Gento 
kaj al Waterloo. Multaj E-istoj, el diversaj landoj, ĉeestos. 
Pctu kiarigojn kaj kondiĉojn al S-no Nyssens, 31, Avcnue de 
la Chasse, Hruselo.
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La « MINIPIANO » R n S T D
PREZENTATA

I)K

G. F A E S
S c h o e n m a r k t ,  16 

M arche  au x  Soul iers

ANTVERPENO
kostas

Fr. 3 .2 5 0 ,

Anoncetoj
1'UKNU VIN AL SAMIDBANAJ FIRMOJ

E N B R U ĉ  O

ALGRAIN-COUCKE, 23, Vlamingstr. rue Flamaiule,
Tel. 33424. Nuntempaj Novaĵoj por sinjorinoj kaj knabinoj.

CAFE d e  l a  BOURSE, Granda Placo 22. Christiaens, Tel. 31424 
Keiulcvuejo de la Esp-istoj dum Ja somcraj koncerloj.

C a f e  VLISSINGHE. Vital JehansarJ,  Illeekerstr. 2, rue des 
Klancliisseurs. Kunvenejo de ILG.E. Artaj kaj ordin. vitraĵoj.

R A C H E L  C A R P E N T I E R ,  Genthofstr. 36, rue Cour de Gand* 
Cigaroj, Tabako.

CREMERIE d e  DIXrviUDE. F-ino M.M. Mestdagh, St Jacobstr.  
8 r. St Jaccjucs, specialaĵoj : Butero, Ovoj, Fromaĝoj.

D E  G U C H T E N E E R E .  J .  « A gcnce Maritime Minne », Komvest, 
44, Sijmiaklero, Transporto ,  Eldoganigo, Asekuro, T. 33422

F O T O  B R U S S E L L E ,  Stcenstr. 41 ruc. des Pierres. TeJ. 33411. 
Fotografado industria. Foto-Kino-Aparatoj, Akcesoraĵoj, laboroj.

H O T E L  V A N  E Y C K ,  Zilve**str. 8. Familia Hejmo, Centra sed 
livieta situacio, burĝa klientaro, modcraj prezoj.

M. H U Y G H E ,  Potterierei,  1. Uustritaj poŝtkartoj,  eiusjiecaj 
memoraĵoj j)ri Jiruĝo. Helpa Poŝtoficejo. Tel. 31561.

L O N G E ,  VJamingstr. 26 r.ie Flamande. Kafo, Tco, Cokolado, 
Biskvitoj. Tel . 31150.

E m i e l  JV IESTD A G H . Moerlverksche Stw. 113 St-Kruis, Tapel- 
islo, Murpaperoj, Tapiŝoj, Drapiraĵoj, Seĝcgoj.

P h .  M I C H O L T ,  Koningenstr. 7, rue des Bois, apud 1’reĝejo 
Sta Walburgo. — Roboj, Manteloj.

G. G. P L A T T E E U V V ,  Noordzandstr. 25, r. N. du Sablon,
Tel. 31523 ; Fromaĝoj, Ivafoj.

A n t o i n e  P O U P E Y E ,  Dampoorts tr .  23, St-Kruis. Tel. 31461. 
Ĉiuj asekuroj en la tu ta  lando. Informoj sen devigo.

R A H I E R ,  W apenmakerstr .  4, B. des Armuriers ,  Bombonoj 
Migdalmielaĵo. Buteraj vafletoj.

J .  R O O S E ,  Bdo Guido Gczelle 15. Tel. 32224.
Holanda artefarita butero. Francaj vinoj. Senpera elveno

S A B B E - D E  V E E N ,  Steenstr. 76, B. des Pierrcs. Tel. 33048. 
FIoroj-Agento de « Fleurop » N° 669.

V A N  C O M P E R N O L L E .  « H E T  S C H A A P J E  », Vischmarkt 6. 
Mebloj, Matracoj, Lano, Lanflokoj, Metalaj litoj.

V O L C K A E R T ,  Geldmuntstr .  30, B. de la Monnaie. Tel. 33607. 
Porkaĵoj,  Gasaĵoj, kortbirdaĵoj.

W I T T E R Y C K ,  Stcenbruggc, Tcl. 33513. 
Ĝiuspecaj Esjjcranto-presaĵoj.

K O R E S P O N D A D O N  deziras F-ino A n n e  S H I R V I N G T O N ,  40
Carabella Street, Kirril)illi, SIDNEV, N. S. W. Aŭstralio.

L. VAN W ASSENHOVE
2, P h i l ip s to c k s t r a to  — BRUGO

Lihrolcnado—Organizado kaj enskribo de la libroj 
— Konlrolo — Starigo dc Hilancoj — Raportoj — 
Serĉadoj — Ekspertizoj — Komercaj Informoj.

RADIOLUX. Sleenstraat 94 Brugge, Tel. 317.85
KONTRAŬ LA ĈEFPREĜEJO

RADIO APARATOJ —FONOGRAFOJ — DISKOJ 
LAMPOJ -  ĈIO POR ELEKTRO -  K. T. P.

ESPERANTO PAROLATA
RADIOLUX, rue des Pierres 94 Bruges. Tel. 317.85

E s t r a r o  de « Belga Ligo E s p e r a n t i s t a  ».
Prezidanto : Dro Paul Kempcneers, 19, Avenuo Montjoie, 

Uccle. (Tel. 44.53.00).
Vicprezidanto : S-ro Leon Cogen, 52, Dreef, Ninove.
Vicprezidantiuo: F-ino Yvonne Thooris,  4, W ijnzakstraat ,  

R. iJe 1’Outrc l>ruĝo. (Tel. 320.86).
Generala Sekretario ad interim  kaj Ivasisto : S-ro Maurice 

Jaumotte ,  44, Avenuo Dc Bruvn, Wilryck (Antverpeno), 
(Tel. 777.58).

Ĉefdelegito de U.E.A. : S-ro Morris De Ketelaere, 25, Oosten- 
s traat ,  Antverpeno. (Tel. 962.46).

OSTENDO BELGUJO
H O T E L  V R O O M E

20, BULVARDO ROGIER. TEL.37 
R E N D E V U O  D E  L A  E S P E K A N T I S T O J

HOTEL DU CORNET DT)R
2, PLACE SIMON STEVIN

BRUGO
Sidejo dc la Bruĝa Grupo Esperantista  (Reĝa Societo). 

Tre komfortaj ĉambroj,  bonaj manĝaĵoj.
« Oni parolas Esperanton. English spoken. DS (106).

Prcsejo de BELGA ESPERANTO-INSTITUTO, Koopera Soc., Willemsstrato, 21, ANTVERPENO.


